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Okres Zwyk³y jest najd³u¿szym okre-
sem liturgicznym w roku koœcielnym
(trwa 33 lub 34 tygodnie) i charaktery-
zuje siê tym, ¿e ukazuje misterium Chry-
stusa w ca³ej Jego pe³ni, a nie tylko w
jakimœ jednym wybranym aspekcie.

W Okresie Zwyk³ym koœció³ eksponu-
je niedziele (zwane Niedzielami Zwyk³y-
mi), a nie dni œwi¹teczne i obchody rocz-
nicowe.

Niedziela z ca³ym swoim bogactwem
jest zwieñczeniem tygodnia, niejako jego
pasch¹, kiedy to cz³owiek goniony co-
dzienn¹ rutyn¹, przystaje, by przy wypo-
czynku fizyczno-duchowym, wspominaæ
wielkie dzie³o stworzenia i odkupienia
œwiata w Chrystusie, dziel¹c siê t¹ rado-
œci¹ z innymi, szczególnie z najbli¿szy-
mi i najbardziej potrzebuj¹cymi, i w ten
sposób wyczekiwaæ powtórnego przyj-
œcia Pana na koñcu czasów. Okres Zwy-
k³y to czas, kiedy dominuje coniedzielne
wyznanie wiary oraz formowanie ducho-
wych i moralnych postaw cz³onków Ko-
œcio³a.

Okres Zwyk³y oddziela dwa najwa¿niej-
sze obchody Koœcio³a: Bo¿e Narodzenie
oraz Wielkanoc i sk³ada siê z dwóch czê-
œci:

Czêœæ I. rozpoczyna siê w poniedzia-
³ek po œwiêcie Chrztu Pañskiego i trwa
do wtorku przed Œrod¹ Popielcow¹ (obej-
muje oko³o 4-6 tygodni).

Czêœæ II. zaczyna siê w poniedzia³ek po
uroczystoœci Zes³ania Ducha Œwiêtego i
koñczy przed I Nieszporami I Niedzieli
Adwentu.

W Okresie Zwyk³ym obowi¹zuje zie-
lony kolor szat liturgicznych, a naucza-

nie Koœcio³a skupia siê na praktykowa-
niu wiary w codziennym ¿yciu, pracy nad
sob¹ i nawo³ywaniu do przestrzegania
przykazañ Bo¿ych.     Agnieszka K.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

11.01. - O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid Majka
zaproponowa³ modlitwê o rozeznanie. Po
odczytaniu fragmentu Ewangelii Mt 5,
13-16 w ciszy adorowaliœmy Jezusa ukry-
tego w Najœwiêtszym Sakramencie. Na-
stêpnie w modlitwie spontanicznej za-
wierzaliœmy Jezusowi ¿ycie i sprawy na-
sze oraz naszych bliskich, przyjació³,
parafii, ojczyzny, œwiata i ca³ego Koœcio-
³a. Modlitwa zakoñczy³a siê apelem Ma-
ryjnym.

14.01. - O godz.18.00 mieszkañcy ko-
lejnych bloków naszego osiedla uczest-
niczyli w Mszy œw. „Kolêdowej”. Korzy-
stajmy z b³ogos³awieñstwa, by zanieœæ je
do naszych domów.         Bo¿ena S.

KONTA BANKOWE:
Na remont i utrzymanie koœcio³a:  Bank Œl¹ski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytu³em wp³aty - „na cele kultu religijnego”

Na budowê cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703
z tytu³em wp³aty - „budowa cmentarza”

Parafia p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a œw. i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych,
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Strona www i      facebook:   tysiacleciedolne.pl
Wyszukiwanie zmar³ych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

koœcio³a i zakup nowych ³awek.
  4.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  5.W czwartek (27.01), o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji cz³onków

¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej Œmierci. Po Mszy œw. odbêdzie siê
spotkanie ¯ywego Ró¿añca i Apostolstwa Dobrej Œmierci. O godz. 17.30 nabo-
¿eñstwo do Matki Bo¿ej Patronki Dobrej Œmierci, na które zapraszaj¹ cz³onko-
wie Apostolstwa Dobrej Œmierci.

  6.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne na ca³y 2022 r. Zadbajmy o to, by
w niedziele rezerwowaæ intencje mszalne za ¿ywych, a wiêc urodziny, jubileusze itp.
Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kancelarii Parafialnej a nie
przez telefon. Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej inten-
cji najpóŸniej na trzy tygodnie przed terminem Mszy œw. Brak takiego potwier-
dzenia jest równoznaczny z rezygnacj¹ z intencji, a termin Mszy œw. przekazy-
wany jest innym zainteresowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy in-
dywidualnie w Kancelarii Parafialnej a nie przez telefon.

  7.Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³
godziny przed Msz¹ œw. (w czwartki i soboty od 17.00-18.00). Kap³ani nie bêd¹
spowiadaæ po rozpoczêciu Mszy œw.

  8.Z powodu pandemii nie odbêd¹ siê tradycyjne odwiedziny „Kolêdowe”. Dla-
tego pragniemy serdecznie zaprosiæ wszystkich parafian, na uroczyste Msze œwiête
„Kolêdowe” i nabo¿eñstwa, sprawowane w intencji mieszkañców poszczegól-
nych bloków. Po uroczystej Eucharystii, powierzymy siê opiece œw. Józefa jak
równie¿ otrzymamy poœwiêcone pami¹tki: obrazek œw. Józefa z modlitw¹ za swoj¹
rodzinê oraz kredê i wodê œwiêcon¹. Zwieñczeniem nabo¿eñstwa, bêdzie przyjê-
cie rodzinnego i indywidualnego kap³añskiego b³ogos³awieñstwa na nowy rok.
Lista bloków oraz wybranych dni znajduje siê na stronie internetowej, face-
booku i w gablotach. Zapraszamy na Eucharystiê „Kolêdow¹”:
23.01.2022 (niedziela), godz. 17.00 Piastów 10, 11, 12, 16
28.01.2022 (pi¹tek), godz. 18.00 Boles³awa Chrobrego 32, 37, 38, 43
29.01.2022 (sobota), godz. 18.00 Boles³awa Chrobrego 2, 4, 9, 13, 26
30.01.2022 (niedziela), godz. 17.00 Msza „Kolêdowa” dodatkowa dla parafian,

którzy nie mogli uczestniczyæ w wyznaczonym terminie
  9.Organizowany jest wyjazd na Zawierzenie Maryi na Jasn¹ Górê w sobotê 5 lute-

go z parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego i œw. Herberta w Katowicach. Koszt
45 z³. Zapisy w kancelarii parafialnej na Osiedlu Witosa

10.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne podziêko-
wania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y koœció³. W sobotê
o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania koœcio³a.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (24 - 30 STYCZEÑ 2022)

PONIEDZIA£EK (24.01.2022 r.) - Wspom. œw. Franciszka Salezego, bpa i dK
  7.00 1/za + mê¿a Micha³a Czyrycê w kol. r. œm. z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

(od ¿ony i synów z rodzinami)
2/za + mê¿a Jana, ++ rodziców, dziadków, rodzeñstwo i pokrewieñstwo z obu stron

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji Krystiana z ok. 79 r. ur. dziêkuj¹c Bogu za wszelkie ³aski i prze¿yte lata,

z proœb¹ o dalsze zdrowie, Bo¿e b³og. oraz opiekê MB dla niego i ca³ej rodziny (TD)
2/za + mê¿a Henryka Daniœ w 7 r. œm., ++ rodziców: Irenê i Jana Daniœ,

Helenê i Jana Suder oraz Kazimierza i El¿bietê Daniœ
3/za + Lucjana Harasim w 2 r. œm., ++ z pokrewieñstwa z obu stron i dusze

w czyœæcu cierpi¹ce
4/za + W³adys³awa Rychlika w 13 r. œm., + ¿onê Gertrudê i ++ rodziców z obu stron

WTOREK (25.01.2022 r.) - ŒWIÊTO NAWRÓCENIA ŒW. PAW£A, APOSTO£A
  7.00 1/za + Zenona Kramskiego w kol. r. œm.

2/intencja wolna
 7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji Marii w kol. r. ur. z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski

z proœb¹ o opiekê Matki Bo¿ej i Bo¿e b³og. dla ca³ej rodziny
2/za + Mariê Zahaczewsk¹ i ++ jej rodziców
3/za + mê¿a Mariana Rzeszutka w 9 r. œm.
4/intencja wolna

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (26.01.2022 r.) - Wspomnienie œwiêtych biskupów Tymoteusza i Tytusa
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ Zofiê Woronko, jej mê¿a Józefa, ++ rodziców i teœciów

2/za + Jerzego Serwotkê w 5 r. œm.,
3/do Opatrznoœci Bo¿ej w intencji rodziny Skorupa, z podziêkowaniem za otrzymane

³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og., zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych
4/za++s¹siadów: Antoniego Hadamika, Aleksandra Filipka, Henryka Zwyrt-

ka i Tadeusza Tomczaka
CZWARTEK (27.01.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ babciê Czes³awê i dziadka Mieczys³awa Kurdubskich (od Krzysztofa z Reni¹)

2/w intencji Zbigniewa z ok. 50 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski,
z proœb¹ o B.b³og. i zdrowie na dalsze lata ¿ycia dla solenizanta i rodziny

3/intencja wolna
 7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
17.30 - Nabo¿eñstwo Apostolstwa Dobrej œmierci
18.00 1/w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej œmierci

2/za + Przemys³awa Suszek we wspomnienie urodzin oraz + mamê Alojzê
w kol. r. œm. i wszystkich ++ z rodziny z obu stron

3/za + Janinê Nieszwiec w 3 r. œm.
PI¥TEK (28.01.2022 r.) - Wspomnienie œw. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK    

  7.00 1/w intencji rodziny ¯y³ków z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski
z proœb¹ o opiekê Matki Bo¿ej Kodeñskiej i Bo¿e b³og. dla ca³ej rodziny

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/Msza œw. „Kolêdowa” w intencji mieszkañców bloków przy ul. Boles³a

wa Chrobrego 32, 37, 38, 43
2/za + mê¿a Stanis³awa oraz ++ jego rodziców Weronikê i Henryka z proœb¹

o ¿ycie wieczne
3/za ++ rodziców: Mariana i Annê K³yk oraz + brata Waldemara
4/za + Barbarê Radziejewsk¹ (od Grupy ¯ywego Ró¿añca)

SOBOTA (29.01.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego koœcio³a i w int. ks. P. Furczyka

2/za + matkê Halinê w 16 r. œm., + ojca Huberta, ++ dziadków: Gertrudê
i Paw³a, Barbarê i Jana

3/za ++ ojca Adama, mamê Nepomucenê i ++ dziadków
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/Msza œw. „Kolêdowa” w intencji mieszkañców bloków przy ul. Boles³a-

wa Chrobrego 2, 4, 9, 13, 26
2/za ++ Lidiê i Stefana Piosik z proœb¹ o ¿ycie wieczne (od s¹siadów)
3/Pawe³ wraz z rodzicami dziêkuje ksiê¿om z naszej parafii za modlitwê o jego

zdrowie, prosz¹c Pana Jezusa, by wspiera³ ich w g³oszeniu S³owa Bo¿ego, obdaro-
wywa³ zdrowiem i si³ami do wype³niania swego powo³ania, nieustannie wzmacnia-
j¹c ich w wierze, daj¹c otuchê i pokój w trudnych chwilach

NIEDZIELA (30.01.2022 r.) - IV NIEDZIELA ZWYK£A
   7.30 - do Opatrznoœci Bo¿ej w intencji Krystyny z ok. 75 r. ur., z podziêk. za wszel-

kie otrzymane ³aski z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê i zdrowie (Te Deum)
  9.30 - w intencji El¿biety z ok. 80 r. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia i opiekê,

z proœb¹ o dary Ducha œw. i Bo¿e b³og. dla ca³ej rodziny
11.00 - w intencji Janiny Gajek z ok. 78 r. ur., z podziêkowaniem Bozu za otrzyma-

ne ³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og., zdrowie i opiekê na dalsze lata ¿ycia dla niej
i syna Leszka z ¿on¹, dzieæmi i wnuczk¹

12.30 - w intencji Barbary i Dariusza z ok. 32 r. œl., dziêkuj¹c za dotychczasowe
³aski z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê dla nich i dzieci z rodzinami

17.00 - Msza œw. „Kolêdowa” dodatkowa dla parafian, którzy nie mogli uczest-
niczyæ w wyznaczonym terminie

20.00 - za ++ Jadwigê, Ryszarda i ks.Marka Krzywoniów oraz ++ Teresê, Jana,
Edwarda i Romana Wojtowiczów

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (23 stycznia 2022)

  1.Msze œw. - online z naszego koœcio³a: w niedzielê o godz. 9.30 a w tygodniu
o godz. 18.00.  Znajdziemy na stronie internetowej i facebooku: https://
www.youtube.com/c/ParafiaTD.

  2.W dzisiejsz¹ niedzielê (23.01) obchodzimy Niedzielê S³owa Bo¿ego. Zapra-
szamy na nabo¿eñstwo S³owa Bo¿ego o godz. 16.30.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na budowê naszego
cmentarza parafialnego.W przysz³¹ niedzielê (30.01) kolekta na ogrzewanie
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Metanoia. cz I

Trudne s³owo, ale co ono znaczy? Spró-
bujmy siê nad nim zastanowiæ. Bo byæ
mo¿e siê okazaæ, ¿e dla niejednego z czy-
telników mo¿e mieæ ono znaczenie z se-
rii  byæ albo nie byæ. Nie uprzedzajmy
jednak faktów i przejdŸmy do sedna spra-
wy.

Ekologia, s³owo to w ostatnich latach
s³yszymy odmieniane przez wszystkie
przypadki. W ostatnich miesi¹cach tak
ostro „zapuka³o” do naszych drzwi, ¿e
wielu nie uzmys³owi³o sobie, co tak na-
prawdê oznacza i jakie to ma lub jakie
bêdzie mia³o konsekwencje w niedale-
kiej przysz³oœci. Szykuje nam siê ogrom-
ny dramat, nie tyle wynikaj¹cy z tego, ¿e
zaniedbujemy nasze œrodowisko, ile z
tego, ¿e próbuj¹ nas uzdrowiæ domoroœli
szarlatani zaw³aszczaj¹cy sobie prawo do
decydowania ,wynikaj¹ce  z ich jakoby
m¹droœci i nieomylnoœci zarazem. Mamy
zatem nastêpuj¹ce elementy: niefrasobli-
woœæ, szkodê, lekarstwo, choroby i na
koniec nie do koñca lekarzy a raczej swe-
go rodzaju szarlataneriê ró¿nego autora-
mentu.

Po co takie porównanie? OdpowiedŸ
jest prosta, wzorem by³y tu Ewangelie.
Nasz Pan Jezus Chrystus w przypowie-
œciach zawsze pos³ugiwa³ siê obrazami
znanymi odbiorcom przeJak Halinka
ewangelizuje s¹siadów?

Moja s¹siadka to dobra kobieta, praw-
dziwa katoliczka i … lubi ludzi. W jej
mieszkaniu pachnie czystoœci¹ i dobrym
obiadem. Chocia¿ nie lubi plotkowania,
zawsze wie, komu ma przynieœæ zakupy,
komu zanieœæ garnuszek zupy, a kogo
zaprosiæ na codzienny, zwyk³y obiad.

Wszyscy wiedz¹, ¿e gdy jest jakiœ k³o-
pot, to zawsze mo¿na wpaœæ na dobr¹
herbatê i pogadaæ. Nawet, jeœli nie mo¿e
pomóc, to cierpliwie wys³ucha, pocieszy,
coœ doradzi…  Chêtnie te¿ wpada siê do
niej z dobr¹ nowin¹, sukcesem, radoœci¹.
Bo coœ siê uda³o, bo urodzi³o siê nowe

dziecko. Zawsze znajduje czas by odwie-
dziæ chorego, porozmawiaæ z nim, pójœæ
z nim na krótki spacer, by zapewniæ ruch
na œwie¿ym powietrzu i kontakt z oto-
czeniem oraz oderwaæ jego myœli od cho-
rób i dolegliwoœci.

Kocha dzieci. Sama ich nie ma, ale za-
wsze interesuje siê tymi z s¹siedztwa.
Wie, co robi¹, gdzie siê ucz¹ i jakie s¹
ich losy na kolejnych etapach ¿ycia. Cza-
sem, gdy rodzicom siê nie przelewa, na
pocz¹tku roku szkolnego kupuje im ze-
szyty i inne przybory szkolne, dresy, te-
nisówki. A czasem obdarowuje ich za-
bawkami i s³odyczami.

Interesuje siê polityk¹, du¿o czyta, cho-
dzi do teatru i na koncerty.  £atwo na-
wi¹zuje kontakty i lubi rozmawiaæ z ludŸ-
mi.  Ka¿da okazja jest dla niej dobra by
otwarcie wyra¿aæ swoje pogl¹dy. Na
przystanku, w autobusie, w poczekalni u
lekarza nie plotkuje, ani nie mówi o cho-
robach i pogodzie, lecz opowiada o
Bogu, o tym, co ciekawego ostatnio prze-
czyta³a, zobaczy³a. Dzieli siê swoimi re-
fleksjami po wys³uchaniu kazania czy
s³ów papie¿a.

Modli siê za innych i troszczy siê nie
tylko o swoje zbawienie. Ubolewa, gdy
widzi jak ludzie marnuj¹ swoje ¿ycie.
Dobrym s³owem, napomnieniem stara siê
by b³¹dz¹cy cz³onkowie dalszej rodziny,
s¹siedzi i znajomi, zrozumieli swój
grzech i tez mieli szansê na zbawienie.

W swoim ewangelizowaniu nie jest na-
chalna. Nie chodzi i nie mówi: „Nawróæ-
cie siê”.  Po prostu daje przyk³ad swoim
¿yciem i postêpowaniem, swoj¹ uczciwo-
œci¹. Tak, by ka¿dy, kto j¹ spotyka móg³
jej pozazdroœciæ spokoju i radoœci ¿ycia
oraz pomyœleæ, ¿e dobrze jest swoje do-
bre i z³e chwile, swoje trudnoœci prze¿y-
waæ z Bogiem.

Myœlê, ¿e moja s¹siadka ¿yje Ewange-
li¹, na co dzieñ. Stawia sobie wymaga-
nia i je realizuje. Jej dewiz¹ jest BYÆ a
nie mieæ. Myœlê, ¿e z pomoc¹ Ducha
Œwiêtego udaje jej siê to realizowaæ.
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Informujemy, ¿e w naszym koœciele mo¿na zape³niæ 30% miejsc. Limity nie obowi¹-
zuj¹ dla osób zaszczepionych. Pamiêtajmy jednak o dystansie spo³ecznym, masecz-
kach i dezynfekcji r¹k. Prosimy parafian o zrozumienie, odpowiedzialnoœæ za siebie
i pomoc w zachowaniu wszystkich obostrzeñ. Wyznaczyliœmy  w naszym koœciele
dolnym oznaczone miejsce, przy ekranie z pieœniami w którym mo¿na przyj¹æ
Komuniê do ust. W pozosta³ych miejscach ksiê¿a udzielaj¹ Komunii Œw. na rêkê.

Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. W czasach pandemii apelujemy
o przekazywanie finansowego wsparcia poprzez wp³aty bezpoœrednio na  konto parafii.
Nr konta Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia Chorych:  42 1050 1214
1000 0023 1548 9068, tytu³ wp³aty: „darowizna na cele kultu religijnego”. Ka¿dy mo¿e
wspomóc parafiê przez z³o¿enie dobrowolnej ofiary za poœrednictwem systemu
wp³at internetowych znajduj¹cej siê na stronie internetowej. Bóg zap³aæ!

bre i z³e chwile, swoje trudnoœci prze-
¿ywaæ z Bogiem.

Myœlê, ¿e moja s¹siadka ¿yje Ewange-
li¹, na co dzieñ. Stawia sobie wymaga-
nia i je realizuje. Jej dewiz¹ jest BYÆ a
nie mieæ. Myœlê, ¿e z pomoc¹ Ducha
Œwiêtego udaje jej siê to realizowaæ.

Dorota

Wielka tajemnica wiary
– przeistoczenie.

W czasie ka¿dej mszy œw. uczestniczy-
my cudzie jakim jest PRZEISTOCZE-
NIE. Jest to cud niezwyk³y i niepojêty.
Podczas przeistoczenia ca³a substancja
chleba przemienia siê w substancjê Cia-
³a Chrystusa, a ca³a substancja wina prze-
mienia siê w substancjê Jego Krwi. Je-
zus Chrystus staje siê obecny na o³tarzu
w sposób sakramentalny, to jest pod po-
staciami eucharystycznymi chleba i wina,
ca³y Chrystus Bóg i cz³owiek (por.
KKKK 282-3).

To nie cz³owiek sprawia, ¿e chleb i wino
staj¹ siê Cia³em i Krwi¹ Chrystusa, ale
sam Chrystus. Kap³an jedynie, reprezen-
tuj¹c Chrystusa, wypowiada s³owa wy-

powiedziane w czasie Ostatniej Wiecze-
rzy. Skutecznoœæ tych s³ów i ³aska po-
chodz¹ od Boga. W czasie modlitwy eu-
charystycznej pod wp³ywem s³ów kon-
sekracji i dzia³ania Ducha Œwiêtego
nastêpuje przemiana.

Eucharystyczna obecnoœæ Chrystusa,
która zaczê³a siê w czasie konsekracji
trwa, dopóki trwaj¹ postacie euchary-
styczne.  Ca³y Chrystus jest obecny na-
wet w ma³ej cz¹stce (³amanie chleba nie
dzieli Chrystusa). Dlatego adoracja i
uwielbienie okazywane s¹ Najœwiêtsze-
mu Sakramentowi nie tylko podczas
Mszy œwiêtej, ale równie¿ poza ni¹, pod-
czas wystawienia, procesji oraz w taber-
nakulum.

My za przyk³adem uczniów Chrystusa
mo¿emy powiedzieæ: „Trudna jest ta
mowa” (J6, 60).

Œwiêty Cyryl poucza³: „Nie pow¹tpie-
waj, czy to prawda, lecz raczej przyjmij
z wiar¹ s³owa Zbawiciela, poniewa¿ On,
który jest Prawd¹, nie k³amie”.

Papie¿ Pawe³ VI w encyklice „Myste-
rium fidei” (o kulcie i doktrynie Eucha-
rystii) cytuj¹c œw. Tomasza napisa³:
„Obecnoœæ prawdziwego Cia³a Chrystu-
sowego i prawdziwej Krwi w tym sakra-
mencie «mo¿na poj¹æ nie zmys³ami, lecz
jedynie przez wiarê, która opiera siê na
autorytecie Bo¿ym». (por. KKK 1333-
1381).                                              D.M.
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Dorotakazu. Realia i jeszcze raz realia,
to co mo¿emy znaleŸæ w Piœmie œwiêtym.
Po tym wstêpie przejdŸmy do przybli¿e-
nia tego co ma i bêdzie mia³o dla nas fun-
damentalne znaczenie jako ludzi wierz¹-
cych. A co z tymi co do Koœcio³a nie za-
gl¹daj¹, ograniczaj¹c siê do œwi¹tecznych
wizytacji koœció³ka i w przy okazji œlubu
(coraz rzadziej), chrztu œw. , pierwszej
komunii œw.,  pogrzebu. No odwa¿niejsi
zagl¹daj¹  jeszcze do kancelarii parafial-
nej, gdzie sk³adaj¹ „oœwiadczenia o wy-
pisaniu siê z Koœcio³a”, czym daj¹ œwia-
dectwo, ¿e do koñca nie ogarnêli co to
jest Chrzest. Na pewno Koœció³ nie jest
zwi¹zkiem wêdkarzy ani te¿ organizacj¹
turystyczna, gdzie gdy nam siê znudzi,
zmieniamy zainteresowania, dziêkujemy.
To s¹ te skrajne przypadki, a co z ca³¹
reszt¹? Zanurzeni w wodzie chrzcielnej
otrzymaliœmy status dziecka bo¿ego i
plan naszej drogi do zbawienia. Wszyst-
ko zaczyna siê komplikowaæ gdy wzra-
stamy. Rozwijamy siê fizycznie, ale czy
taki rozwój przek³ada siê na rozwój du-
chowy? No niekoniecznie, znamy tyta-
nów duchowych maj¹cych bardzo ma³o
lat, przypomnijmy chocia¿ dwoje: Domi-
nik Savio, Antonietta Meo. Wspomina-
j¹c zaœ  niektórych starszych, dochodz¹
do duchowego wzrostu d³ug¹ i trudn¹
drog¹ znaczon¹ niejednokrotnie wielki-
mi zwrotami poczynaj¹c od œw. Paw³a,
œw. Augustyna, œw. Franciszka,  œw. Te-
resy Benedykty od Krzy¿a, czy Maria
Alfons Ratyzbone, to tylko nieliczni z
wielkiego korowodu osób, które na pew-
nym etapie swojego ¿ycia dokona³y ra-
dykalnego zwrotu, przemiany sposobu
myœlenia i ogl¹du œwiata i w niezwyk³y
sposób rozkwitnê³y.

Bóg ma swoje plany, Duch Œw. wieje
jak i gdzie chce, dlatego ludzie, którzy w
jego planach maj¹ swoje specjalne miej-
sce s¹ szczególnie prowadzeni. My, któ-
rzy jak mam nadziejê, wiemy, gdzie zmie-
rzamy,  jesteœmy pouczeni s³owami „na-
wracajcie siê i wierzcie Ewangelii”.

Wszyscy znaj¹ takie popularne okreœle-
nie, jak ktoœ uderzy siê w g³owê „ i co
oœwieci³o ciê?”, i w³aœnie nad tym oœwie-
ceniem zatrzymajmy siê na chwilê stara-
j¹c siê poznaæ znaczenie oraz eschatolo-
giczne konsekwencje. Cdn.   Beder

Przebaczenie.
Czy potrafimy przebaczaæ?
Czy warto przebaczaæ? Z jednej strony

mówi o tym Biblia, która wyraŸnie wzy-
wa do przebaczania, z drugiej strony na-
uka, która potwierdza potê¿ny i fatalny
wp³yw przed³u¿aj¹cego siê stresu, który
towarzyszy nieprzebaczeniu, na stan na-
szego zdrowia. Dlaczego tkwimy w nie-
przebaczeniu? Co nam ono daje? Powo-
dem nieprzebaczenia czêsto jest nasze
przekonanie, ¿e przebaczenie oznaczaæ
bêdzie brak szacunku do siebie. Przeba-
czenie nie oznacza, ¿e nie sta³a Ci siê
krzywda – przecie¿ skoro masz co prze-
baczyæ to znaczy, ¿e coœ z³ego siê wyda-
rzy³o. Mylimy przebaczenie z pojedna-
niem – zak³adamy, ¿e jak komuœ przeba-
czymy to bêdziemy musieli zaprzyjaŸniæ
siê z t¹ osob¹ albo pozostawaæ z ni¹ w
bliskich relacjach. A bliŸnich mamy ko-
chaæ, ale nie zawsze musimy siê lubiæ.
Czasem nie chcemy przebaczyæ, bo kie-
ruje nami chêæ zemsty i potrzeba, by sa-
memu wymierzyæ sprawiedliwoœæ. Ule-
gamy wtedy naszemu gniewowi, a nasze
przekonania mówi¹, ¿e Bóg nie jest spra-
wiedliwy lub jest zbyt wolny w wymie-
rzaniu sprawiedliwoœci. Bo miarka siê
przebra³a, mi³oœæ mi³oœci¹, wiara wiar¹,
ale bez przesady – czegoœ takiego nie
mo¿na po prostu przebaczyæ i ju¿. Za-
przeczamy S³owu Bo¿emu: „Dla Boga
bowiem nie ma nic niemo¿liwego” (£k
1, 37). Bóg mo¿e nam pomóc przebaczyæ
wszystko, nawet to o czym myœlimy, ¿e
nie damy rady przebaczyæ. Przebaczenie
to decyzja, ¿e nie bêdziemy ju¿ s¹dziæ,
wymierzaæ wyroku swojemu winowajcy,
¿e zostawimy wyrok komuœ innemu. Pa-

miêtajmy o tym, ¿e trudne sytuacje w
naszym ¿yciu to jedno, a znaczenie, ja-
kie im nadajemy – to drugie. Nawet jeœli
ktoœ zawini³ wobec nas, to decyzja o prze-
baczeniu jest niezale¿na. Nawet jeœli ten
ktoœ nie sprosta naszym oczekiwaniom,
nie wype³ni jakiegoœ warunku, który mu
postawiliœmy – decyzjê o przebaczeniu
mo¿emy podj¹æ tylko my sami. Testem
czy rzeczywiœcie uda³o nam siê przeba-
czyæ jest sprawdzian czy jesteœmy w sta-
nie dobrze ¿yczyæ tej osobie i jej bliskim.
Nie musimy z ni¹ wchodziæ w bliskie
relacje jeœli uwa¿amy, ¿e przynosz¹ one
wiêcej z³ego ni¿ dobrego i ta osoba nie
wyci¹ga wniosków i nie uczy siê na swo-
ich b³êdach. Mo¿emy siê od niej odda-
liæ. Przebaczenie daje wolnoœæ, jest wa-
runkiem otrzymania przebaczenia od
Boga. „Panie, ile razy mam przebaczyæ,
jeœli mój brat wykroczy przeciwko mnie?
Czy a¿ siedem razy? Jezus mu odrzek³:
«Nie mówiê ci, ¿e a¿ siedem razy, lecz
a¿ siedemdziesi¹t siedem razy” (Mt 18,
21-22). Skoro wierzysz w Boga to jak
s¹dzisz jak¹ wartoœæ ma cz³owiek, skoro
KTOŒ oddaje za niego swoje ¿ycie?
Odda³byœ swoje ¿ycie za przyjaciela?
Odda³byœ ¿ycie swojego dziecka za ¿ycie
przyjaciela? A Bóg to zrobi³… I przeba-
czy³ nam wszystkie nasze grzechy i winy.
Nie doœæ, ¿e Ojciec odda³ ¿ycie Swoje-
go umi³owanego Jedynaka, aby nas uwol-
niæ, to jakby tego by³o ma³o, nazwa³ nas
Swoimi dzieæmi i chce, abyœmy mówili
do Niego: „Tatusiu ABBA”.      J.Z.

Jak Halinka
ewangelizuje s¹siadów?
Moja s¹siadka to dobra kobieta, praw-

dziwa katoliczka i … lubi ludzi. W jej
mieszkaniu pachnie czystoœci¹ i dobrym
obiadem. Chocia¿ nie lubi plotkowania,
zawsze wie, komu ma przynieœæ zakupy,
komu zanieœæ garnuszek zupy, a kogo
zaprosiæ na codzienny, zwyk³y obiad.

Wszyscy wiedz¹, ¿e gdy jest jakiœ k³o-

pot, to zawsze mo¿na wpaœæ na dobr¹
herbatê i pogadaæ. Nawet, jeœli nie mo¿e
pomóc, to cierpliwie wys³ucha, pocieszy,
coœ doradzi…  Chêtnie te¿ wpada siê do
niej z dobr¹ nowin¹, sukcesem, radoœci¹.
Bo coœ siê uda³o, bo urodzi³o siê nowe
dziecko.

Zawsze znajduje czas by odwiedziæ
chorego, porozmawiaæ z nim, pójœæ z nim
na krótki spacer, by zapewniæ ruch na
œwie¿ym powietrzu i kontakt z otocze-
niem oraz oderwaæ jego myœli od chorób
i dolegliwoœci.

Kocha dzieci. Sama ich nie ma, ale za-
wsze interesuje siê tymi z s¹siedztwa.
Wie, co robi¹, gdzie siê ucz¹ i jakie s¹
ich losy na kolejnych etapach ¿ycia. Cza-
sem, gdy rodzicom siê nie przelewa, na
pocz¹tku roku szkolnego kupuje im ze-
szyty i inne przybory szkolne, dresy, te-
nisówki. A czasem obdarowuje ich za-
bawkami i s³odyczami.

Interesuje siê polityk¹, du¿o czyta, cho-
dzi do teatru i na koncerty.  £atwo na-
wi¹zuje kontakty i lubi rozmawiaæ z ludŸ-
mi.  Ka¿da okazja jest dla niej dobra by
otwarcie wyra¿aæ swoje pogl¹dy. Na
przystanku, w autobusie, w poczekalni u
lekarza nie plotkuje, ani nie mówi o cho-
robach i pogodzie, lecz opowiada o
Bogu, o tym, co ciekawego ostatnio prze-
czyta³a, zobaczy³a. Dzieli siê swoimi re-
fleksjami po wys³uchaniu kazania czy
s³ów papie¿a.

Modli siê za innych i troszczy siê nie
tylko o swoje zbawienie. Ubolewa, gdy
widzi jak ludzie marnuj¹ swoje ¿ycie.
Dobrym s³owem, napomnieniem stara siê
by b³¹dz¹cy cz³onkowie dalszej rodziny,
s¹siedzi i znajomi, zrozumieli swój
grzech i tez mieli szansê na zbawienie.

W swoim ewangelizowaniu nie jest na-
chalna. Nie chodzi i nie mówi: „Nawróæ-
cie siê”.  Po prostu daje przyk³ad swoim
¿yciem i postêpowaniem, swoj¹ uczciwo-
œci¹. Tak, by ka¿dy, kto j¹ spotyka móg³
jej pozazdroœciæ spokoju i radoœci ¿ycia
oraz pomyœleæ, ¿e dobrze jest swoje do
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